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Actiepunten n.a.v. schouw met omwonenden op 27 november 2019 

Project: Realisatie Universiteitsbibliotheek UvA 

Nr. Locatie Omschrijving verbetering/suggestie Actie 

1 1 Bord plaatsen met tekst “verboden voor 

fietsers, fietsers afstappen” t.p.v. de poort. 

Er zal een bord geplaatst worden, in 

aanvulling op het reeds aanwezige 

bord [VSF/UvA]. 

2 1 Er wordt een verzoek/suggestie gedaan om 

een plantenbak te plaatsen bij de 

voornoemde poort om de doorgang voor 

fietsers te beperken. 

Dit verzoek wordt afgewezen omdat 

deze poort ook dienst doet voor 

bevoorrading [geen actie]. 

3 2 Het omleidingsbord t.p.v. UvA gebouw BG3 

kan verwijderd worden. 

Het bord zal verwijderd worden 

[VSF/UvA]. 

4 2 De houten panelen in het bouwhek t.p.v. de 

tijdelijke traforuimten schilderen. 

De panelen zullen geschilderd 

worden in de groende kleur van de 

doeken aan het bouwhek [VSF/UvA]. 

5 3 Het omleidingsbord t.p.v. de jeu de boules 

baan moet vast gezet worden, want wordt 

nu regelmatig verdraaid 

Het bord zal vastgezet worden 

[VSF/UvA]. 

6 4 Bij het afvalpunt ligt vrijwel dagelijks afval, 

ook op de dagen dat er geen vuilnisophaal 

is. Bij het afvalpunt staat aangegeven wat 

de vuilophaaldagen en tijden zijn waarop 

het vuil aangeboden kan worden. 

Dat er vrijwel dagelijks vuil ligt is een 

punt voor de gemeente Amsterdam 

[GA]. 

7 Algemeen De afvalbakken rondom het bouwterrein 

worden onvoldoende geleegd. VSF heeft 

met de gemeentereiniging contact gehad 

en zij hebben aangegeven geen 

belemmeringen te zien qua bereikbaarheid 

van de afvalbakken 

Het regelmatig legen van de 

afvalbakken is een punt voor de 

gemeente Amsterdam [GA]. 

8 5 In de Binnengasthuisstraat ter hoogte van 

huisnr. 150 is een afvalbak verwijderd 

(vermoedelijk door GA). De funderingsvoet 

is nog zichtbaar in het trottoir. 

Afvalbak plaatsen t.p.v. hoek 

Nieuwe Doelenstraat/ 

Binnengasthuisstraat op een voor de 

gemeente makkelijk bereikbare 

plaats [GA]. 

9 Algemeen Zwerfvuil. Diverse bewoners helpen bij het 

opgeruimd houden van de omgeving. De 

UvA heeft medewerkers die het gebied in 

de directe omgeving van de UvA panden 

opgeruimd houden. 

Indien zwerfvuil afkomstig is van de 

bouwplaats, dan zal dit opgeruimd 

worden door VSF/UvA.  

Algemeen zwerfvuil is een punt voor 

de gemeente Amsterdam [GA].  

10 6 Tijdens de schouw is geconstateerd dat de 

verlichting in het poortje brand en dat er 

geen urinelucht hangt. Wel is een van de 

grote plantenbakken verschoven, waardoor 

de doorgang nu te breed is. 

Plantenbak zal worden 

teruggeschoven, waarbij er een 

minimale doorgang overblijft 

(geschikt voor doorgang rolstoelen) 

[VSF/UvA]. 

11 6 De hoek t.p.v. de nooduitgang in het 

bouwhek (tussen nooduitgang en poort) 

wordt gebruikt als plashoek. 

De hoek t.p.v. de nooduitgang zal 

dichtgezet worden met houten 

betimmering, zodanig dat de 

vluchtdeur nog functioneert 

[VSF/UvA]. 
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12 6 De nooddeur en de omliggende houten 

delen zijn beklad met grafitti. 

De deur en de houten delen zullen 

geschilderd worden in de groene 

kleur van de doeken aan het 

bouwhek [VSF/UvA]. 

13 6 Er staat een metalen hek van 123hekken.nl 

bij het poortje tegen de tuinafscheiding 

(achtertuin) van een bewoner aan de 

Kloveniersburgwal. 

Dit hek zal verwijderd en afgevoerd 

worden [VSF/UvA]. 

14 7 De plantenbakken bij UvA gebouw BG5 en 

in de Binnengasthuisstraat worden door 

voorbijgangers regelmatig gebruikt als 

afvalbak. 

De omwonenden doen dit 

gezamenlijk voor de plantenbakken 

in de Binnengasthuisstraat. 

Aan de UvA medewerkers zal 

gevraagd worden vaker het afval uit 

de plantenbakken bij UvA gebouw 

BG5 te verwijderen [UvA]. 

15 8 Er ligt al geruime tijd een stalen paal met 

bord buiten op de grond naast de entree 

van UvA gebouw BG5. 

Deze paal met bord zal verwijderd 

en afgevoerd worden [VSF/UvA]. 

 

 


